
-A Parteira-
Uma tempestade se aproximava em meio a um escuro entardecer, onde os raios 

do sol eram apenas finos feixes que tentavam em vão atravessar as pesadas nuvens.
Dentro de uma pequena casa de madeira e pedra, com um telhado que emulava 

as ondas do gelado mar Hatari’na, uma anciã abria os olhos do seu cochilo, sentada em 
uma cadeira de balanço tão velha quanto ela, que rangia com cada vai-e-vem. No seu 
quintal, os latidos incessantes e agudos do seu pequeno cachorro chegavam apagados 
até seus ouvidos. Dentro, a casa estava num silêncio que ela já estava acostumada a 
escutar. Após sua volta, aquele silêncio era algo comum, que já fazia parte dela também.

Sem se mexer, a anciã tentou lembrar-se do sonho que tivera.
«Sonhei outra vez com ele – pensou ela com melancolia, olhando para a parede 

em frente, observando um quadro onde uma mulher nobre ocultava o rosto enquanto 
fugia com outro homem sob o luar. – Até quando esses olhos celestes aparecerão em 
meus sonhos?»

Uma lágrima atreveu-se a brilhar em seus olhos. Rapidamente ela a secou e 
retirou de sobre si a grossa coberta de lã tingida de vermelho que a esquentava.
Levantou-se da cadeira com poucos esforços. Sua musculatura ainda tinha vigor, 
embora sua pele já caísse em vários lugares que ela não tentava esconder. Era algo 
natural, afinal de contas.

- Até minha morte chegar – sussurrou ela respondendo a pergunta que fizera. –
Até o dia em que eu me encontrar com ele de novo ao lado dos Deuses. Só assim 
poderei me afogar nesses olhos mais uma vez.

Desde que havia voltado para sua casa, e deixado para trás uma vida de 
aventuras que ela nunca se arrependeria, embora seu pai a odiasse por isso, ela começou 
a sonhar com o homem que fugira. Um guerreiro do império que apareceu na sua aldeia 
numa tarde fria, vindo de uma batalha. Um guerreiro de olhos azuis. Olhos que ela 
amou e arriscou sua própria vida durante anos. Olhos que nunca mais viu em nenhum 
homem ou mulher, mas que a lua evocava toda noite só para ela. Ali sim os via; 
brilhava como um dia os dele brilharam para ela.

A anciã dobrou a coberta com a habilidade de anos, e a colocou sobre outras em 
um canto do quarto, empilhadas, atrás de um velho biombo. Ajeitou sobre o peito seu 
rokar de inverno - um casaco curto de mangas longas -, amarelo escuro e bordado nos 
braços, levantando uma de suas golas que estava dobrada para dentro; alisou sua pesada 
saia longa, verde, amarrotada na altura das pernas e apertou mais a grossa fita amarela 
ao redor da cintura. Ao ver que sua roupa estava perfeita, saiu do seu quarto.

- Ni, está em casa? – chamou ela.
Ninguém respondeu.
Lá fora os latidos também pararam de soar. As lufadas de vento balançavam os 

secos galhos de ameixeira, que raspavam o muro como se quisessem deixar algo escrito 
sobre ele.

Com passos lentos e medidos, a anciã atravessou a pequena sala de visitas, 
pisando sobre o fino carpete branco que ela mesma trocava a cada início de primavera e 
outono. Mas a primavera estava longe, e o outono – já quase na metade - estava mais 
frio que o normal. Seus ossos reclamavam por isso, e ela reclamava deles.

Abriu uma porta corrediça que dava para o pórtico de entrada, e o vento da 
chuva que ameaçava cair açoitou sua cara, com folhas e areias e o cheiro de terra. 
Entrecerrando os olhos ela olhou em volta. As ameixeiras junto ao muro que cercava 
sua casa iam de um lado a outro, submissas à natureza. Seu cachorro desaparecera, e na 
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rua não ouvia barulho algum além das folhas se arrastando pelo chão e o vento cantando 
entre as frestas dos muros, assobiando, chamando.

Fechando a porta ela levou as mãos à bochecha para esquentá-las. Tirou uma 
pétala violeta, grudada em seus quebradiços cabelos brancos, e a deixou cair sobre o 
branco carpete. Em seguida foi até o outro lado da estância, atravessou o umbral e 
atravessou um cômodo onde guardava seus materiais de trabalho, sobre mesas ou 
pendurados na parede de pedra. Chegou ao seu pequeno santuário, do outro lado, ao 
atravessar outro umbral. Ali sua mãe rezara durante três dias sem parar quando ela 
abandonou a casa com aquele guerreiro. E nesse mesmo lugar, Li’ni rezou pelo seu 
amado durante cada dia do resto de sua vida após perdê-lo. Nada a fazia deixar aquele 
ritual dedicado a sua Deusa mais querida. Embora suas preces nunca tiverem sido 
ouvidas, quando Waren começava a deixar lugar a Mïlill, ela deixava qualquer coisa 
que estivesse fazendo, pegava seu Colar de Cerejas, - esferas de madeira pintadas com o 
sumo de cerejas, da religião espathis – ajoelhava-se diante de um humilde altar com a 
figura de Mei-Luang Tai talhada em pedra sobre um pedestal, fechava os olhos, pensava 
nele e rezava. Rezava até a lua brilhar com força no céu. E pedia apenas uma coisa: vê-
lo outra vez.

Aquele dia não seria diferente. 
Duas velas brilhavam ao lado da estátua de Mei-Luang, deixando o pequeno 

cômodo numa penumbra que Li’ni achava aconchegante. Pegou o colar dormido diante 
da estátua, roçou seus rachados lábios nos peitos de pedra de Mei-Luang e ajoelhou-se 
em seguida. Enrolou o colar em uma das mãos, sentindo o frio tato da madeira com a 
pintura já desgastada, juntou as mãos, fechou os olhos e esqueceu o mundo. Apenas 
duas luas azuis brilhavam em sua mente naquele momento, e sua alma já não era dela.

Li’ni não soube quanto tempo ficou naquele estado. Quando abriu os olhos, Ni 
estava tocando suavemente seu ombro, e chamando seu nome num sussurro que parecia 
vir trazido pelo vento.

- Senhora, há um homem na entrada que quer vê-la urgentemente – falou ela ao 
ver que a anciã abrira os olhos do seu sopor. Sua voz era aguda, perfurava os ouvidos. 
Seus cabelos negros tapavam suas orelhas, penteados perfeitamente com uma franja que 
quase tapava seus olhos, brilhando a luz das velas.

- Um homem? Quem? – seu pulso acelerou. Abriu mais seus oblíquos olhos 
claros e notou um estranho calor subindo por seus flácidos peitos.

- Disse se chamar Janong Xi – respondeu Ni. – Diz que o nome de sua mulher é 
Ya’na, e que a senhora foi vê-la faz alguns meses.

- Ah – lembrou-se ela, afugentando rapidamente uma sutil decepção que surgiu 
em seu rosto. – Ajude-me a levantar-me – pediu, estendendo os braços para sua 
ajudante, que a levantou delicadamente. – Traga-o aqui. Acho que teremos trabalho essa 
noite.

Ni abriu a boca sem emitir som algum, enquanto fitava a senhora à sua frente.
- O que espera, Ni? Que ele tome um banho de chuva lá fora? – perguntou Li’ni 

ao passar ao seu lado, deixando um perfume de erva doce no ar.
Ni fechou a boca, girou-se sobre os calcanhares e correu para buscar o visitante.
Fazia apenas cinco meses que Ni estava sob os cuidados de Li’ni, como a 

ajudante da parteira. Sua família era pobre e não tinha condição de alimentar mais uma 
boca depois que a mãe morreu. Li’ni já era velha, e precisava de alguém para ajudá-la 
com os afazeres da casa, além de uma aprendiza, - para que quando ela deixasse o 
mundo, a vila possuísse alguém capaz de ajudar as mães com a gravidez. A família de
Ni vivia no final norte da vila, perto das ruínas das torres de Shan-hanamin, aos pés de 
uma montanha sem nome; esquecidas e cobertas de vegetação. Aos olhos da anciã a 
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jovem não era bonita, mas tampouco era feia, apesar do leve estrabismo que possuía no 
seu olho esquerdo, o que a fazia parecer mais bobinha do que seu redondo rosto pudesse 
parecer. Nesses cinco meses Li’ni já lhe ensinara o básico para que ela pudesse auxiliá-
la nos partos. Aquela fria e tormentosa noite seria seu primeiro parto.

Sentada sobre os calcanhares em sua sala de visitas, Li’ni esperava com 
cerimônia sua ajudante trazer o futuro pai. Ao seu lado brilhava uma lâmpada a óleo, 
afugentando as escuras sombras da noite que já chegara. As portas corrediças estavam 
abertas de par em par, deixando que o úmido vento, oportunista e sorrateiro, entrasse 
sem ser convidado, tocando sua pálida pele e acariciando seus cabelos. Ainda não havia 
começado a chover.

Os rápidos passos de Ni sobre o solo de terra batida, seguidos por outros no 
mesmo compasso, porém mais pesados, chegaram aos seus ouvidos. Segundos depois 
os dois apareceram abaixo do pórtico. Ni carregava uma vara, onde na ponta oposta 
brilhava uma chama, coberta por uma fina parede de papel para iluminar o escuro 
caminho.

- Senhora, o homem de quem lhe falei – disse Ni descalçando-se, e subindo os 
dois degraus até o pórtico de madeira. A barra do seu longo vestido vermelho com 
borboletas – encardido - varria o chão. Ajoelhou-se do lado de fora da sala, junto à 
porta, e fez um gesto com o braço para que o homem entrasse.

Esfregando uma mão na outra, e com a testa perolada de suor, Janong imitou Ni, 
deixando seus sapatos de palha trançada aos pés dos degraus e subiu até o pórtico, 
entrando em seguida na sala onde Li’ni o esperava, pisando com receio o solo de 
madeira.

«Quantas vezes terei visto essa expressão nos rostos dos homens que vieram até 
mim em busca de ajuda? – perguntou-se a anciã ao observar o rosto do homem que se 
ajoelhava cortesmente diante dela. – E quantos mais desses rostos temerosos e 
temerários, que só pensam em sua mulher e no seu filho nesse momento, capaz de fazer 
tudo por eles, ainda verei?»

Quando Janong Xi acomodou-se, Ni fechou as duas portas, deixando-os as sós 
ali dentro.

- Senhora, minha mulher começou a ter as dores do parto – começou ele, com a 
voz entrecortada, rouca. – Gritava tanto que temi por sua vida. Vim correndo até aqui 
através desse frio vento. Por favor, ajude-a a trazer nosso filho ao mundo – e encostou 
sua testa no chão, inclinando-se numa humilde reverência.

- Não precisa inclinar-se diante de mim, Senhor Janong Xi. Esse é meu trabalho.
Li’ni reparou que o jovem tremia, mas não sabia dizer se era pelo frio ou por 

medo.
- Quando começou essas dores? – quis saber ela.
- De tarde, senhora. Quando o vento anunciava a chegada da chuva. Começou 

com uma forte dor nas suas costas, mas achamos que fosse normal. Depois a dor passou 
para a barriga, e ficou mais forte. Ela não deixava de gritar. Eu não sabia o que fazer... -
o jovem segurava e apertava o pano de suas calças na altura da coxa, nervoso. Seu 
cabelo estava cheio de pedacinhos de folhas secas. No seu rosto quadrado, de queixo 
proeminente, havia a marca de arranhões.

«As unhas de sua mulher», advertiu Li’ni.
- Isso é normal – falou. – E seus gritos são algo natural também. Não há nada 

mais doloroso que trazer um filho ao mundo. «Embora eu nunca tenha sentido essa 
dor...»   

- Temo por sua vida, senhora – disse Janong. – Ya’na é uma mulher delicada e 
fraca. Não foi feita para aguentar tais dores.
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- Tolice, jovem! Toda mulher foi criada para agüentar a dor de um parto. Ya’na 
parece frágil, mas suportou por oito meses carregar essa criança em sua barriga. Só em 
vê-la fazendo isso já deveria dar-se conta do forte que é.

- Dou-me conta disso, senhora, mas Ya’na está mais débil. Essa criança esteve 
sugando toda sua força de uns meses para cá. Está tão magra que vejo as veias em seus 
braços. Apenas sua barriga engorda mais e mais.

Li’ni entrecerrou os olhos, pensativa. Se aquilo fosse verdade, seria um sério 
obstáculo para o parto. Uma mãe com pouco sangue nas veias não poderia agüentar um 
parto muito longo.

- Senhora... – o jovem vacilou uns instantes, como se procurasse as palavras 
adequadas para dizer o que lhe agoniava. – devo estar louco por dizer tal coisa, mas... 
vendo o que ocorre com minha esposa, e após escutar certas histórias... – fez uma pausa, 
como se temesse falar - ... se a criança que for sair da barriga da minha mulher for um 
mor...

- Nem pense em pronunciar esse nome dentro da minha casa! – esbravejou a 
anciã, irada pelo que aquele jovem tentava expressar. – Nada assim nascerá de sua 
mulher! – enfatizou com um pesado tapa em suas pernas. – Deve estar mesmo louco ao 
pensar numa coisa dessas. Que Mei-Luang Tai a proteja de tal sofrimento e aberração –
falou tocando o centro de sua testa com o dedo índice.

- Desculpe-me, senhora – apressou-se ele em dizer, repetindo o gesto da anciã, e 
inclinando-se novamente. - Foi apenas algo que passou pela minha mente receosa. Peço 
perdão por pensar em algo assim. Que os Deuses me castiguem se volto a repetir tal 
insensatez.
  - Sim, que o castiguem severamente – apontou ela.

Nervosa, Li’ni levantou-se sem dizer mais nada. Não queria perder mais tempo 
com conversas. Ainda mais com conversas daquele tipo. Nenhum daqueles seres
nascera por suas mãos e, se um dia isso acontecesse, ela faria o que todas as mulheres 
dedicadas a esse ofício faziam no seu continente; tiraria sua própria vida, pois os Deuses 
já não a queriam nesse mundo. Havia escutado histórias de mulheres que ficaram loucas 
ao trazerem ao mundo tal ser, e não queria perder a cordura que ainda trazia lembranças 
do seu passado amor, onde ela se agarrava como se, ao soltar, fosse cair num escuro 
abismo sem fim.

Deus as costas ao jovem e entrou no quarto onde guardava seus materiais de 
trabalho. Atrás dela Janong também se levantou, seguindo-a com passos inseguros.

- Senhora, esqueça o que falei. – pediu ele em voz baixa, quase sussurrando, 
voltando a esfregar as mãos uma na outra. - Foi algo que me veio à mente apenas pela 
débil saúde de minha mulher, pois nunca vi uma mulher grávida tão magra assim.

Li’ni, concentrada na escolha dos materiais adequados para o parto que faria, 
não respondeu, ignorando o futuro pai. Após alguns segundos, onde o silêncio tomou 
conta do quarto em penumbra, e apenas o roce da saia da anciã era ouvido, Janong 
voltou a falar.

- Por favor, senhora, ajude-nos – voltava a tremer levemente. – Traga meu filho 
a este mundo – e inclinou-se, quase batendo a cabeça numa esquina de uma mesa.

- Acalme-se, homem! – quase gritou a anciã, com uma calma que estava muito 
longe da do futuro pai que tremia ali ao seu lado, encurvado. – Volte para casa e fique 
do seu lado até eu chegar. Espero que a tenha deixado com alguém. Não é? – perguntou 
ela ao não receber uma resposta imediata.

- Sim, sim. Minha irmã Jin-ha está cuidando dela.
- Bem, então volte e fique ao seu lado agora. Ela precisa de você nesses 

momentos, não da sua irmã. Pelo menos até eu chegar. Ni, cadê você? – chamou 

Pablo Rodriguez de Melowww.shallen.wordpress.com



enquanto erguia-se sobre os dedos dos pés para alcançar algo sobre uma prateleira. -
Temos trabalho a fazer!

Guardou um frasco de vidro contendo um líquido azul em uma bolsa de pele de 
ovelha encardida. Em seguida girou-se, para pegar outra coisa, e deu de cara com o 
jovem, que em pé, não sabia o que fazer.

- O que faz aqui ainda?! – disse ela afastando Janong com uma mão firme, para 
pegar algo em uma das mesas. – Não disse para ir para casa. Vá! Diga pra Ya’na que 
estou a caminho. Anda, homem! 

Depois de mais algumas reverências e palavras de agradecimento, ele saiu 
correndo.

- Não entendo por que esses jovens ficam tão perdidos quando são suas mulheres 
que estão prestes a darem à luz – comentou para si mesma.

«Se eu tivesse tido um filho dele naquela época, ele agiria da mesma maneira? –
pensou, parando inconscientemente o que estava fazendo. Desenhado em seus finos 
lábios apareceu um sorriso de juventude que rara vez esboçava. – Não. Certamente não. 
Ele era um guerreiro. Esses homens não são tão sensíveis.» Guardou um frasco redondo 
na bolsa, e a fechou com uma correia deixando-a sobre a mesa. Dirigiu-se à porta de 
entrada e chamou sua ajudante novamente. O ar frio gelou seu rosto enquanto esperava 
Ni responder-lhe. 

Depois de receber uma resposta em meio o assobiar do vento, foi até seu quarto; 
escolheu um pesado manto de lã e o jogou sobre os ombros. 

- Ni, onde estão minhas sandálias de chuva? – perguntou ela ao sentir a presença 
da jovem na porta, fitando-a em silêncio. – Não as encontro. Não havia levado elas para 
o senhor Ja-rang consertá-las?

- Não, senhora. Eu mesma a consertei. Acabo de colocá-las na porta.
- Hmm... bem, muito bem – disse ela balançando a cabeça em afirmação. –

Pegue a bolsa sobre a mesa e vamos. Não devemos demorar mais.
Encolhendo-se embaixo do manto, Li’ni saiu ao ar livre, sendo recebida pelo seu 

pequeno cachorro que, ganindo, ia de um lado a outro entre suas pernas.
- Irá chover, Arang – disse ela enquanto calçava umas sandálias com sola de 

madeira, altas, e as amarrava ao tornozelo com uma fita branca. – Não tenha medo. 
Volte para sua casa e nos espere ali.  

O pequeno cachorro branco e peludo parou de andar debaixo de sua saia e 
levantou a cabeça. Seus olhos negros, quase ocultos pelos pêlos que lhe caiam na cara, 
brilhavam com luz própria. Ganiu mais uma vez, tentando dizer algo

- Vamos. Vá dormir! – ordenou a anciã apontando para um canto do muro, em 
total escuridão agora. Arang balançou o rabo e fitou o lugar onde ela apontava. Depois 
de alguns segundos, em que pareceu pensar o que fazer, decidiu ir até lá, e sumiu entre 
os troncos de ameixeiras entre as sombras.

Sem esperar que Ni a seguisse, Li’ni foi andando em direção a entrada de sua 
casa, pisando com segurança sobre o chão de pedras. A suave luz da lua iluminava seu 
caminho, às vezes acompanhada pelos relâmpagos que cortavam o céu entre as 
cinzentas nuvens.

- Senhora, espere-me! – gritou Ni atrás dela. – Não ande nessa escuridão, poderá 
se machucar andando com essas sandálias – parecia aflita.

- Sei muito bem usá-las, Ni.
- Ao contrário de mim, senhora – admitiu a jovem quando chegou ao seu lado, 

segurando em uma das mãos uma lâmpada de papel para iluminar o caminho das duas, e 
na outra, uma sombrinha. Nas costas levava a bolsa com os frascos de Li’ni, e em um 
dos ombros outra bolsa menor. – A senhora parece uma deusa ao andar com essas 
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sandálias, e eu, pareço um bêbado.
- Use-as durante semanas sobre o barro e você também andará como uma deusa 

sobre o solo seco – respondeu Li’ni. «Um barro feito por sangue e lágrimas» pensou ela 
ao vir a sua mente aquele trágico acontecimento.

- Durante semanas? Isso seria uma tortura para meus pés, senhora. Prefiro andar 
descalça.

- Ai, Ni, ainda tenho que ensinar muitas coisas a você!
Ni sorriu de vergonha, deixando que sua branca pele do rosto corasse levemente.
- Temos que nos apressar – voltou a falar Li’ni. Seu tom de voz era mais alto e 

mais sério. – Este jovem me deixou com uma sensação estranha no corpo ao me contar 
como está sua mulher. Esta criança não deve demorar a nascer, ou Ya’na verá os Deuses 
antes da hora. «E não posso permitir que outra mãe morra!»

Desde que Li’ni começou a trabalhar como parteira da aldeia viu várias mães 
morrerem no momento do parto; algumas morriam antes mesmo de verem o rosto do 
seu filho. Por mais experiente que fosse, toda parteira já viu a morte de uma mãe ou um 
recém-nascido. Nenhuma estava livre dessa desgraça da vida. E quando isso acontecia, 
Li’ni prostrava-se diante do seu altar e rezava durantes dois dias seguidos, para que a 
alma da mãe ou da criança descansasse em paz ao lado dos Deuses. Mas com Ya’na isso 
não aconteceria, tinha certeza, apesar do seu estado.

As ruas de terra da aldeia estavam vazias de gente. Todos se refugiavam em suas 
casas, aquecendo-se diante das lareiras ou embaixo de um pesado cobertor. O vento era 
o único dono da aldeia agora. E trazia consigo tudo que encontrava pelo caminho; areia, 
folhas, papéis, velhos pedaços de tecidos e até o perfume de uma flor que Li’ni não 
soube identificar, mas era suave, e vinha mesclado com o forte cheiro de chuva que já 
caia ao oeste, vindo da costa. Naquela direção um manto negro de nuvens vinha 
cuspindo raios, iluminando toda a região do vale. Em pouco tempo passaria sobre a 
aldeia. Esperava que não causasse muitos destroços como a tormenta anterior, que fez 
com que o rio Esperança transbordasse e inundasse a parte baixa da aldeia, derrubando 
várias casas. Pouca esperança dava o rio em época de chuva.

Deixando as ruas de terras para trás, as duas entraram numa ruela onde os 
telhados das casas tapavam completamente a luz do luar, e apenas a luz da lanterna de 
Ni mostrava o caminho a frente. Passaram sobre uma ponte de pedras, sobre um córrego 
que corria ao sul, sujo. Começavam a pisar a parte baixa da aldeia e as casas começaram 
a distanciar-se uma da outra, deixando que o frio ar as açoitasse sem piedade.

Li’ni se encolheu mais sob o manto.
- Esse vento gelado não é típico de outono – comentou quando o vento quase 

arrancou o manto de suas mãos.
- Parece que a temporada de chuvas está se alongando mais também, senhora. –

falou Ni entre dentes. Seu rosto e suas mãos estavam vermelhos pelo frio.
- Isso parece, Ni. E logo virá o inverno. As chuvas terão que esperar para voltar, 

mas o frio será pior. E com um frio tão intenso, poucas caravanas passarão por aqui. 
Isso me preocupa. Como se todo esse problema com esses impostos do Imperador e 
esses bandidos já não nos causassem problemas suficientes.

Ni concordou com a cabeça.
- É aqui, Ni – disse a anciã apontando para uma humilde casa mais abaixo na 

rua, depois de descerem uns degraus. Ao lado do arco de entrada, em um buraco no 
muro de pedras, brilhava uma vela azul, protegida por um papel banhado em óleo de 
oliva; sinal de que ali uma mãe estava prestes a dar à luz.

Sem delongas Li’ni atravessou o arco de entrada. Ao seu lado as macieiras
balançavam-se pesadamente, num farfalhar intenso.
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- Senhor artesão, chegamos! – gritou ela ao chegarem aos degraus do pórtico. 
Descalçou-se rapidamente e subiu os dois degraus. Com passos firmes se dirigiu ao 
quarto do casal, que já sabia onde estava. Ni a seguia como uma sombra, silenciosa.

Ao entrar em um estreito corredor deu de cara com o futuro jovem pai, que 
vinha recebê-la.

- Ah, senhora, que os Deuses a abençoe – disse ele aflito, esfregando as mãos. 
Suava.  – Ya’na parece pior que quando a deixei, senhora. Por favor, ajude-a. Por favor!

- Isso mesmo vim fazer, jovem. – respondeu a anciã sem parar de andar.
- Por aqui, senhora, por favor – Janong lhe indicava o caminho sem dar as costas 

a ela, como se fosse sua primeira vez na casa.
De repente um grito saiu de dentro de uma porta, atravessando todas as paredes 

de madeira. O jovem soltou uma exclamação de medo, olhou para Li’ni com os olhos 
arregalados, tenso, e em seguida correu até o quarto.

- Ni, prepare tudo como lhe ensinei – falou Li’ni antes mesmo de entrar no 
quarto.

Quando entrou, foi recebida por outro estridente grito de dor, tão agudo que 
notou como Ni, ao seu lado, fazia uma careta de pavor. Era a primeira vez que a jovem 
via uma mulher em tal estado.

Ya’na se contorcia de dor. 
Deitada no chão sobre uma esteira de palha coberta por algodão e peles, a jovem 

rolava de um lado a outro, sendo limitada apenas por sua enorme barriga. Seus longos 
cabelos negros lhe grudavam em ombros e rosto, ensopados de suor. Um suor que 
pingava sobre os lençóis ao seu redor, espalhados como se uma tempestade acabasse de 
passar pelo quarto. Sobre seu magro corpo usava apenas um vestido branco de pano 
fino, leve e sem mangas, que já começava a ficar manchado pelo sangue que saia dela 
na altura da coxa.

«Se está só nos ossos! – surpreendeu-se Li’ni ao ver o estado da jovem. - Não 
era exagero do seu marido, afinal de contas.»

Aos pés da jovem, um incensário com quatro patas de ferro, cheio de orifícios, 
deixava uma densa fumaça sair, enchendo a estância com um forte cheiro a ervas, 
nublando a vista da anciã.

- Tire isso desse quarto – falou Li’ni ao jovem pai, apontando para o recipiente 
no chão.

- Mas senhora, isso ajuda a acalmar as dores de Ya’na – tentou justificar-se 
Janong, com voz trêmula. – São ervas que trouxe de...

- Eu sei o que é bom para sua esposa, jovem – cortou-lhe a intimidante voz de 
Li’ni. Tirou seu rokar e entregou-o a Ni que, após deixar a bolsa de frascos no chão, 
tirou da bolsa menor uma túnica branca, e a entregou a anciã. – Tire isso daqui agora, 
como mando. E não volte a entrar nesse quarto. Você aqui só irá fazer com que a mãe 
fique nervosa.

Li’ni o encarou, esperando que ele respondesse.
Janong abriu a boca para dizer algo ante aquela ordem, mas ao ver o olhar 

autoritário da anciã pareceu perder a vontade. Fechou a boca e abaixou a cabeça.
- Agora mesmo, senhora – sussurrou. Pegou aquele objeto e, após dedicar um 

olhar para sua mulher, saiu do quarto com uma reverência formal à parteira.
- Me ajude a amarrar isso, Ni – pediu Li’ni.
A ajudante amarrou a túnica da anciã com um laço em suas costas, o mais rápido 

que pôde. Li’ni notou como suas mãos tremiam.
- Quando essa fumaça sair feche a porta – falou a parteira. No quarto não havia 

nenhuma janela. Deixou Ni preparando os frascos, e foi até Ya’na, que gemia no chão.
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Ajoelhou-se e tocou sua testa molhada pelo suor.
«Está queimando!»
- Querida, como se sente?
Ya’na abriu os olhos lentamente. Uma lágrima escorreu por sua pele branca, 

deslizando até suas orelhas.
- Senhora... ah, queima... – balbuciou ela com dificuldade. Seus finos lábios 

estavam pálidos e rachados.
- Não tenha medo. Logo tudo acabará. Aguente apenas mais um pouco, Ya’na –

pediu Li’ni segurando sua mão. Seu corpo estava frio como o ar fora da casa. E as veias 
eram visíveis por baixo da pálida pele.

- Dói... – Ya’na começou a chorar profusamente. 
- Eu sei que dói – mentiu ela, - mas seja forte. Valerá a pena, já verá.
Outro grito saiu de sua garganta, e Ya’na se contorceu de dor. 
- Por favor, senhora... acabe com isso, por favor! – Seus olhos castanhos, quase 

opacos pelo sofrimento, imploravam pelo fim daquela tortura. Uma tortura de fio duplo, 
que podia trazer tanto a felicidade como a ruína de uma família. Um fio era o bebê que 
ia nascer, o outro, a mãe. Li’ni era a empunhadura. Os Deuses, a mão que a empunhava.

Deixando as mãos de Ya’na, a anciã levou sua mão até sua proeminente barriga, 
e começou a palpá-la, massageando-a suavemente. Concentrada, sua expressão de 
seriedade não mudou, nem quando Ya’na segurou seu braço com uma força que já 
parecia não ter, e o apertou, voltando a gritar.

- Senhora... – Ni vacilou levemente em meio aos berros da mulher deitada no 
chão. – Senhora, está tudo pronto – disse.

Li’ni não respondeu.
Deslizou-se pelo chão de madeira até estar entre as pernas de Ya’na. Com uma 

rapidez e graça que muitas jovens só chegariam a ter com a idade, amarrou seu
voluminoso cabelo na altura da cabeça, criando um laço de fios negros e brancos que 
lhe caiam nas costas.

- Ni, velas. Quero mais velas – pediu ela, enquanto analisava a entreperna da 
mãe.

Ajoelhada diante de vários frascos e potes, Ni olhou ao redor, parecendo 
perdida. Apenas três velas dentro de um suporte de ferro presos a parede davam luz a 
elas.

- Ni! – gritou a anciã, tirando a jovem dos seus pensamentos. – Agora! Peça para 
o senhor da casa.

- Sim, sim... – levantou-se rapidamente, sem tirar os olhos das mãos 
ensangüentadas de Li’ni e saiu do quarto.

A parteira foi até os frascos que sua ajudante deixara no chão.
«Ao menos se lembrou de misturá-los» pensou ela ao ver o que Ni fizera. Pegou 

uma tacinha de cerâmica com um líquido verde e espesso, e uma folha de hortelã seca 
de um montinho sobre um lenço branco.

- Ya’na, tome isso, menina – levou a taça até seus lábios, despejando lentamente 
o líquido em sua boca. A jovem mãe engasgou-se quando o líquido chegou a sua 
garganta, e a tosse fez todo seu frágil corpo estremecer. – Agora mastigue isso –
colocou a folha de hortelã dentro de sua boca. – Apenas mastigue, não engula. Aliviará 
um pouco sua dor – passou a mão pela testa dela com carinho, secando um pouco seu
frio suor. Ya’na tentou falar algo, mas as palavras não queriam sair, e as lágrimas 
voltaram a escorrer por sua pálida face. Mesmo naquele estado, Li’ni percebeu a beleza 
da jovem. Uma beleza que ela também já teve um dia.

Ni entrou como um tufão no quarto, carregando tantas velas quanto podia 
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segurar. 
- As velas, senhora - murmurou, e rapidamente começou a acendê-las com a 

ajuda das outras, sem tirar os olhos de Ya’na, como se essa fosse um bicho enfurecido 
que a atacaria a qualquer momento. 

A anciã se levantou do lado de Ya’na e notou a presença de Janong do lado de 
fora do quarto, sentado de pernas cruzadas no chão, fitando sua mulher. Li’ni foi até a 
porta e a fechou sem relutância. A fumaça que impregnava o ar minutos antes já 
dissipara, e apenas o forte cheiro das ervas que foram queimadas restava no ar.  Onde 
seus dedos tocaram a madeira, ficaram manchados de sangue.

«Vê-la o fará sofrer muito, e com uma sofrendo aqui dentro já é suficiente»
pensou ela voltando ao lugar onde estavam seus materiais. 

Pegou uma fina tigela de bronze, e a colocou na sua frente. Estendeu a mão 
sobre ela.

- Ni – chamou.
Sua ajudante, que dispunha as velas ao lado da mãe, veio correndo até a anciã, já 

sabendo o que tinha que fazer. Arremangou-lhe as mangas da túnica até os cotovelos, 
pegou um odre de couro redondo e o destapou. Sobre as mãos de Li’ni começou a 
despejar um líquido vermelho, lentamente, enquanto essa esfregava uma mão na outra, 
limpando-as do sangue. Dentro da tigela, o líquido que caia ia escurecendo pouco a 
pouco, ficando totalmente negro. 

- Senhora, é normal esse monte de sangue? – quis saber Ni, ingênua. – E essa 
dor...

- Tudo isso que você vê é bem normal, Ni – começou a explicar a anciã, 
solenemente com a cabeça erguida e as costas bem retas, ajoelhada. – Toda mulher que 
vai trazer ao mundo um filho passa por isso. Sua mãe passou pelo mesmo ao ter você. 
Mas você não era seu primeiro filho, e ela já sabia o que lhe esperava. Não sofreu tanto 
como essa jovem sofre agora.

- Mas é como se estivesse morrendo... – olhou para Ya’na, que agora apenas 
gemia levemente.

- Não, Ni. Isso é o oposto da morte. É a graça que os Deuses deram às mulheres
de criar uma nova vida, e também é uma prova a nós. Devemos suportá-la, para assim 
mostrar aos Deuses que somos dignas de continuar com esse dom. Temos a capacidade 
de criar vida do nada, Ni, e isso é um poder que os homens não têm, embora nos ajudem 
nessa criação.

- Meu pai dizia que as mulheres só prestam para fazer filhos – tapou o odre a um 
gesto de Li’ni.

- Seu pai é um néscio e tolo. Estar bebendo o dia inteiro o faz dizer essas coisas 
estúpidas – enxugou as mãos num pano de linho branco que Ni lhe estendeu.  – Bem, 
fique ao lado da mãe – disse se levantando. – Tente acalmá-la falando com ela e 
segurando sua mão. Isso a ajudará muito.

- Sim, senhora.
Os pesados pingos de chuva começaram a cair sobre o telhado da casa e a bater 

sobre as paredes de madeira, arrastados pelo vendaval lá fora. Do lado de fora da porta, 
a anciã percebeu que Janong se levantava e andava apressado em uma direção, 
afastando-se; talvez esquecera algo.

«Nascer numa hora de chuva não é sinal de bom augúrio - pensou Li’ni. –Mas 
não há como esperar. Ya’na não tem forças para agüentar mais tempo.»

“A chuva é inconstante, dizia sua mãe, e quem nasce ao chover, pode ficar cheio 
dessa inconstância na personalidade; pode ter a fúria do trovão, e ao mesmo tempo a 
beleza do raio e a força do vento e a calma das águas. Isso não é bom, pois não saberá 

Pablo Rodriguez de Melowww.shallen.wordpress.com



controlá-los. Será um adulto problemático. E sua família sofrerá por isso”. 
Um dia diria o mesmo para Ni.
Li’ni sabia muito bem o que sua mãe queria dizer com aquilo. Nascera pouco 

antes de uma tempestade, e sua personalidade quando jovem foi algo que trouxe muitos 
problemas para a família. Esperava que a criança que nasceria não viesse ao mundo tão 
carregada pelas forças da natureza. Seria uma tragédia.

Ya’na contorceu-se de dor apesar da beberagem que tomara minutos antes. Sua 
respiração começou a acelerar-se. 

- Morda isso – pediu Ni segurando um pedaço amarelado de tecido, depois de 
vacilar uns instantes, ajoelhada ao lado da mãe. Ya’na segurou o braço da jovem, 
apertando-o e cravando suas unhas nele. Ni fez uma careta de dor, abrindo a boca, mas 
agüentou em silêncio.

- Dói... – gemeu a mãe antes de morder o trapo.
- Ya’na, preciso que você faça força, querida – falou Li’ni entre suas pernas. –

Não tenha medo ou vergonha. Faça força, como se tivesse em uma latrina. Vamos, faça!
E Ya’na o fez. Uma, duas, três vezes.
- De novo! – gritou Li’ni. Mais forte.
- Respire com calma. Devagar. Com calma – falava a ajudante ao mesmo tempo, 

aflita. Com um pano úmido, limpava o suor do rosto da jovem mãe, e segurava uma de 
suas mãos com força. As duas tremiam.

- Faça força, Ya’na. Não tenha medo – repetiu a parteira.
Dentro do quarto, os gemidos da mãe tornaram-se gritos. Lá fora, os trovões 

rugiam sem cessar. Ia ser uma tempestade longa.
- Assim, assim, Ya’na! Já está vindo. Já consigo ver sua cabeça. Continue, 

continue! 
A mãe esforçava-se o máximo que podia. Seu rosto estava vermelho, tamanha 

era a força que fazia.
- Só mais um pouco, só mais um pouco, menina.
Ya’na esforçou-se pela última vez, não tinha mais forças. O grito foi agudo e 

contínuo. Do lado de fora, Li’ni ouviu os gritos vindos do seu marido, querendo saber o 
que estava acontecendo, e as batidas incessantes na porta. Segundos depois era tudo 
silêncio.

- É uma menina! – falou a parteira, afastando a ausência de som do quarto. O 
suor escorria pelo seu pescoço, fazendo com que os fios de cabelo soltos grudassem em 
sua pele enrugada.

- Acabou... – gemeu Ni, ofegante, como se acabasse de fazer um grande esforço. 
A frase saiu mais pra si mesma que para a mãe, enquanto fitava o bebê ensangüentado 
nos braços de Li’ni. Chorava.

- Dê o leite de Amapola para ela, Ni – pediu a anciã, sem tirar os olhos do bebê 
em seus braços, que, de olhos fechados, movia-se timidamente, sem emitir som algum. 
Li’ni franziu o cenho. Preocupada, enfiou seu dedo mindinho pela boca do bebê, 
achando que algo tapava sua garganta. O bebê apenas vomitou sangue e saliva.

»Não há nada em sua garganta. Por que não chora, pequenina? Por que não me 
diz nada?«

Rapidamente levou o bebê até a mesinha baixa, onde Ni deixara um monte de 
trapos limpos. Mas enquanto agachava-se para depositar o bebê sobre ela, Li’ni parou 
de repente. Por alguns segundos ela deixou de respirar, atônita. Seu coração acelerou-se, 
de uma maneira que fazia décadas que não fazia. Seus braços tremiam. O bebê chorava.

«Mei-Luang Tai, diga-me que quem seguro não é ele – pediu ela, olhando para o 
rostinho do bebê sem piscar, hipnotizada por aquele brilho opaco vindo dos seus olhos. 
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– Diga-me que ele ainda não deixou esse mundo e acaba de voltar a mim. Aos meus 
braços novamente.»

A única resposta que vinha era a do choro do bebê, que se debatia 
freneticamente nos braços da anciã. Nos seus olhinhos, duas esferas brilhavam; azuis 
como o mar. Como o céu em verão. Como as lembranças de Li’ni.

Esquecendo-se completamente onde estava, lágrimas silenciosas de dor, 
melancolia e alegria mesclavam-se ao sair dos olhos de Li’ni e cair sobre a criança, 
misturando-se com o sangue. Sua mente voltou à sua juventude; no dia que o viu pela 
primeira vez.

Era uma tarde fria. O inverno acabava de chegar e os dias eram escuros. Os 
ventos vindos do sudoeste eram gélidos, fazendo com que poucos tivessem ânimo
suficiente para estar nas ruas, mas os camponeses tinham que trabalhar para sobreviver 
e pagar os impostos; nevasse ou não.

Li’ni contava com dezessete invernos, e era como qualquer garota da aldeia.
Naquela tarde, ela e mais três amigos seus estavam nas aforas da aldeia, colhendo o 
restante dos morangos que ainda restavam da colheita. 

Agachada, Li’ni juntou as mãos e tentou esquentá-las um pouco com seu hálito. 
Esfregou uma na outra e voltou a concentrar-se nos morangos. Ao seu lado o cesto de 
palha estava quase cheio. Sobre o farfalhar das árvores ao redor, a voz de Aileng soava 
forte e doce enquanto cantava uma canção de amor.

... Nesse momento espíritos me rodeiam 
Ouço suas vozes, querendo que eu parta a sua procura.

As velas estão apagadas
Lá fora a grama recebe o beijo da chuva

Grama que um dia sentiu seu peso quando partiu,
Que sentiu a força de seus decididos passos

Que foram lutar a favor do nosso povo.
Levou consigo a espada herdada de seu pai 

E o amor dado por mim.

Aileng deixou de cantar de repente e levantou-se. Li’ni também. Ao leste, 
recortado pela cadeia de montanhas que formavam a Serra das Torres às suas costas, 
Shang acenava no final da plantação, chamando-as a grito.

- Venha, Li’ni – chamou Aileng começando a correr até o garoto. – Acho que 
Shang achou alguma coisa.

Li’ni a seguiu o mais rápido que podia entre a plantação, tendo cuidado para não 
pisar nos morangos. Mas o que realmente queria era voltar para casa. Aquele frio 
queimava sua pele. Faltava muito pouco para ela encher sua cesta e pode voltar à aldeia, 
esquentar-se na beira da lareira. Fechou o capuz azul na altura da boca segurando-o com 
uma mão, e correu atrás de Aileng.

- Tenho certeza que são guerreiros do império – comentava Shang animado, 
enquanto apontava para o fundo de um barranco, onde corria uma estrada de terra 
batida, que subia fazendo uma curva até o outro lado da planície, mais ao norte. 

- Podem ser ladrões – falou Myako, preocupada. Era a irmã de Aileng, e a mais 
nova entre eles.

- São guerreiros! – repetiu Shang irritado por Mya questioná-lo.
Li’ni chegou à beira do barranco junto com Aileng. Jogado no meio da estrada 

havia um homem imóvel. Pó e manchas de sangue cobriam suas roupas, rasgadas por 
algo afiado. Estava deitado de boca pra baixo e seus longos cabelos negros cobriam toda 
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sua cabeça. Parecia morto. Mais a frente, sobre um cavalo que comia 
despreocupadamente a grama nos pés de uma árvore com as folhas queimada pelo frio, 
havia outro homem, prestes a cair de cabeça no chão, encostado no tronco. Aos pés do 
cavalo mais um homem estava inerte, tão sujo e cheio de manchas de sangue como os 
outros dois.

- Estão mortos? – perguntou Li’ni, horrorizada ao ver o estado daqueles homens. 
- São guerreiros, – confirmou Aileng. – e não estão mortos. Pelo menos aqueles 

dois - apontou para a árvore, com cenho franzido pela dúvida.
- Baixarei para ver – disse Shang dando um passo à frente para descer o 

barranco. Mas parou quando Aileng segurou seu braço.
- Não. Volte para a aldeia e avise os adultos. Eles saberão o que fazer. 
Shang tentou discutir, mas Aileng calou-o rapidamente com um par de frases. 

Era a mais velha ali. Arreganhado ele a obedeceu. 
- Vá com ele, Mya – pediu ela a sua irmã, que ao contrário de Shang, nem 

pensou em discutir. Assentiu e correu atrás do garoto.
Li’ni acocorou-se sem tirar os olhos do homem deitado na estrada ao perceber 

que Aileng não tinha nenhuma intenção de descer e confirmar se estavam vivos ou não. 
Cruzou os braços para aquecer-se. As nuvens grises tapavam o sol, e apenas alguns 
raios conseguiam passar por elas, caindo sobre a terra por trás das montanhas a sua 
frente e pintando-as de vermelho e laranja. O vento voltou soprar, levantando a terra da 
estrada e fazendo mais folhas caírem da árvore e dançarem pelo ar. O cavalo relinchou.
Aileng se mexeu, inquieta.

- Não quer descer? – perguntou Li’ni. – Vivos ou mortos deveríamos tirar seus 
corpos da estrada. Aquele pode cair do cavalo a qualquer momento e faz muito frio.
Olhe como estão vestidos. Não sei de onde vieram, mas com esse frio vão morrer... se já 
não estão mortos.

Aileng pareceu não escutar. Fitou a estrada mais abaixo. Esta desaparecia da 
vista durante um tramo, e voltava a aparecer mais ao noroeste, ascendendo até o Passeio 
das Flores, a quase meia jornada da aldeia. Cruzou os braços na altura dos peitos e 
olhou os homens na estrada.

- Não – falou. Tinha uma expressão séria, que poucas vezes aparecia no seu 
rosto. – Melhor esperarmos nossos pais. Pode ser perigoso.

- Estão mais pertos da morte que da vida, Ai. Que perigo pode haver?
- Embora sejam homens do império, Li’ni, guerreiros que devem proteger-nos, 

você não sabe o que podem chegar a fazer. Somos mulheres... – e calou-se, deixando o 
vento levar suas últimas palavras.

Naquele momento Li’ni não entendeu o que Aileng dizia. Se eram guerreiros do 
império, por que temê-los? Na aldeia vivia um velho que serviu por um ano – com 28 
anos na época – como sempre ressaltava ele, o avô do Imperador Yoman, o imperador 
Lonzaw IV o Imortal; e as histórias que contavam, embora sanguinárias, sempre 
mostrava os guerreiros como homens honrados e dispostos a proteger todos. O que 
Aileng dizia não fazia sentido para ela naquele momento, mas num futuro muito 
próximo ela ia entender seu significado e viver diariamente com aquilo.

Agachada, Li’ni esfregou uma mão na outra e tentou esquentar seu rosto. As 
nuvens voltaram a tapar os fracos raios que solares que saiam de trás da montanha, 
deixando tudo mais escuro; prelúdio da noite que estava prestes a chegar. O vento 
começou a soprar com mais força. Aileng soltou uma exclamação quando o chapéu de 
palha que usava saiu voando, arrastando-se pelo chão. Ela foi atrás dele, irritada.

O cavalo se mexeu inquieto. Relinchou, reclamando do fardo humano que 
levava desengonçadamente sobre o lombo. Li’ni tirou o olhar do animal e fitou o 
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homem deitado na estrada. Levantou-se de repente, com o coração palpitando. Escutara 
algo ou fora apenas o vento? Aguçou mais o ouvido, sem tirar os olhos daquele homem.
O pó que levantado na estrada criou um pequeno redemoinho mais abaixo, que sumiu 
rapidamente. O assobio do vento parou, deixando tudo ao redor num estranho silêncio. 
E novamente um sussurro chegou aos seus ouvidos. Tão baixo que uma pedra rolando 
por aquele barranco o teria apagado.

Li’ni olhou para trás. Aileng estava voltando, enquanto limpava seu chapéu 
batendo-o contra as pernas. Sem pensar deu um passo à frente, e logo outro. Quando 
deu por si, já estava no meio do barranco, descendo-o sem dificuldades. Quando chegou 
abaixo, ao lado do homem, ouviu um grito de advertência que fez ela se arrepiar e pular 
de susto.

- Não chegue perto desse homem! – gritou Aileng apontando para Li’ni. – Volte 
para cima agora mesmo, Li’ni. Estou mandando.

Seu coração estava acelerado. Levou a mão ao peito para tentar acalmá-lo. 
Girou-se para fitar sua amiga.

- Acabo de escutá-lo pedir ajuda. Ele está vivo – sua foz saiu baixa, como se 
falasse para si mesmo.

- Mais um motivo para você subir aqui agora mesmo, Li’ni.
Li’ni balançou a cabeça, negando-se a cumprir a ordem da amiga.
- O quê? – Aileng estava visivelmente irritada. – Não vai subir, garota? Seu pai 

não vai gostar nada disso, e pode ter certeza que contarei.
Li’ni girou-se, dando as costas a ela. Andou ao redor do homem, até chegar ao 

lado do seu rosto. Aileng gritava sem parar, ameaçando-a com contar travessuras do 
passado e do presente se ela não subisse novamente o barranco. Mas seus gritos 
pareciam distantes, como se estivessem vindo de um alto penhasco. Todos os sentidos 
de Li’ni estavam postos naquele homem deitado no frio chão. Usava uma roupa de 
couro negra, com um colete de placas de metal sobre o peito. Nos seus braços 
desprotegidos, havia vários cortes. Ao lado de sua cintura, havia formado uma poça de 
sangue, que saia de uma ferida de quase um palmo. As moscas voavam de um lado a 
outro sobre o corte, drogadas pelo sangue.

Li’ni agachou-se lentamente ao lado do seu rosto, como se tivesse medo de 
despertá-lo. Seu rosto estava coberto pelo seu cabelo e a sujeira presa a este. Estendeu a 
mão, receosa, e foi tirando algumas mechas de sobre ele. Viu uma mancha roxa na testa, 
provocada por algum golpe. Embora estivesse suja de sangue, não havia nenhuma ferida 
em sua cara. Ao tirar suficiente cabelo que a deixasse ver seu rosto, ela ficou fitando-o, 
imóvel. 

«Então os guerreiros do império são assim» pensou.
O homem tinha um nariz fino e bem proporcionado em um rosto quadrado, com 

uns lábios grossos, agora rachados e roxos. Era muito jovem. Talvez apenas alguns anos 
mais velho que ela. 

Novamente um débil sussurro saiu dos seus lábios. Li’ni estremeceu-se. Sim que 
estava vivo!

- Ainda está vivo! – gritou ela para Aileng, com um leve sorriso de alegria nos 
lábios.

Abaixou a cabeça para olhá-lo, e o que viu a deixou sem respiração. O homem 
abrira os olhos, e a fitava com uma expressão de dor e cansaço. Pedia ajuda. Mas nada 
disso ela notou naquele instante. Ela só via o azul do céu num dia de verão. Um azul tão 
limpo que cobriu toda sua alma como um manto virgem, acariciando cada parte do seu 
corpo e fazendo-a entrar num estado que ela nunca sentira. Seu coração batia tão 
rapidamente que ela pensou que ia desmaiar. Suas pernas tremiam, sem forças diante 
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daqueles olhos azuis. Ela nunca vira nada igual antes; nada tão belo e puro, tão mágico.
Naqueles olhos Li’ni viu seu futuro. Um tempo cheio de amor e desejo. Aquele 
incidente foi o começo de sua outra vida. Uma vida que tinha uma duração curta, mas 
que ela nunca quis ver.

Depois de seis dias sendo tratado por várias pessoas da aldeia - incluindo sua 
mãe -, numa tarde fria e escura, ele começou a relatar um pouco do que lhe acontecera 
antes de ser encontrado pelos garotos.

- Saíram de cima do vale logo que nos avistaram e investiram contra nós – dizia 
ele com a voz ainda fraca. Sentara com dificuldade sobre uma almofada laranja, velha; 
com as costas apoiada na parede do armazém onde a gente da aldeia lhes instalara. –
Éramos três tropas com mais de trezentos homens, comandados pelo general Lonzew. 
Um bom general, mas sua sede de vitória e orgulho excessivo trouxe nossa derrota –
abaixou a cabeça, envergonhado por dizer aquilo. Li’ni, atrás dos adultos, tentava vê-lo, 
apesar do olhar de reprovação do seu pai, que a todo minuto olhava para trás, buscando 
a filha como se poucos ali fossem de confiança. Mas nem seu temido pai a fazia tirar os 
olhos daquele jovem. 

Honeetsu tomou ar novamente e voltou a sua história.
- Estávamos muito cansados e a manhã estava fria, com um forte vento a favor 

dos yakonens, que às vezes nos cegava. Muitos dos nossos estávamos sem comer 
também há dois dias, alguns mais. Lonzew não quis esperar as provisões chegarem, 
“Eles também estarão enfraquecidos. Temos que atacar agora. É tudo ou nada”, disse 
ele a nós. Os yakonens nos atacaram num vale a oeste daqui, a três ou mais dias a 
cavalo, atravessando o Passeio das Flores.

- O Vale de Areia – comentou alguém que Li’ni não soube identificar.
Honeetsu assentiu, mas a expressão que mostrava era de dúvida, sem saber ao

certo se esse era o nome do vale onde estavam.
- A batalha estava a nosso favor – continuou ele mais animado. – Nossa 

cavalaria arrasou o flanco esquerdo deles, na maioria elfos que portavam cimitarras 
negras e enferrujadas, sem experiência alguma em combates, mais num número muito 
maior. Vendo a facilidade com que penetrávamos pelo centro com nossa infantaria, 
causando grandes baixas neles, Lonzew ordenou um ataque massivo, e dividiu as tropas 
pelos flancos, para encurralá-los no centro, e acabar de vez com a coragem que tivessem 
eles. Sem pensar carregamos contra eles. Nossos gritos pareciam assustá-los, e 
recuaram. “Foi fácil” pensávamos todos nós enquanto nossas espadas arrancavam 
membros e perfuravam o inimigo sem piedade, e este corria de medo, tropeçando nos 
montes de areia que chupava o sangue derramado. Mas estávamos muito errados.
Fomos tolos ao cair na armadilha que nos preparavam - balançou a cabeça de um lado a 
outro, decepcionado consigo mesmo. – Eles fugiam e nós os perseguíamos. Mas de 
repente dois grupos de mercenários levantaram uma espécie de lâmina enorme, 
escondida na areia, de várias varas de comprimento. Nunca tínhamos visto nada igual! 
Foi um massacre! Depois apareceram mais três lâminas como essa entre eles, brilhando 
nas mãos do inimigo. Foi nossa perdição.

»Os primeiros a serem cortados ao meio por elas foram os cavalos. Perdemos 
toda nossa cavalaria, nossa principal força de ataque, em minutos. Os homens que caiam 
no chão eram arrematados pelos mercenários. Mas nem ao ver isso Lonzew quis retirar-
se. Um dos capitães mandou soar o toque de retirada, ao ver quase todos seus homens 
serem mortos da mesma maneira que os cavalos; partidos ao meio por aquelas enormes
lâminas, conduzidas por mais de quinze homens cada uma. “Retirada, retirada!” gritava 
ele entre os gritos de pavor de todos. Eu fiz ecoar a voz entre meus homens, mas o 
general a anulou. “Ataquem” vociferava ele brandindo sua sarang, “Ataquem! 
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Morreremos aqui se os Deuses querem isso, mas não quero ver meus homens fugindo!
Os homens do imperador nunca fogem!” E ele atacou. 

»Com seu corcel negro, na frente de todos, conseguiu pular uma dessas lâminas, 
mas antes de tocar o solo uma lança atravessou o pescoço do seu cavalo. O animal 
esmagou sua perna ao tocar o chão. Sem poder se mover, um yakon cravou sua 
cimitarra em seu rosto, rasgando elmo e ossos.

»Havíamos perdido. 
»Concentrados nas lâminas que rasgavam tudo a sua frente, incluindo homens 

do seu próprio exército, esquecemos de ver nossos flancos. E quando o vimos, 
estávamos cercados. Fugimos como podíamos, desesperados. Eu e esses dois soldados 
foram uns dos poucos que tiveram a sorte de sair com vida daquela chacina.

Essa foi parte de sua história que todos escutaram com muita atenção.
Os três homens ficaram na aldeia mais vinte dias, recuperando-se lentamente das 

feridas. Quando tiveram forças suficientes para montar um cavalo, os aldeões lhes 
proporcionaram roupas pesadas e mantimentos para sua viagem. Honeetsu ia encontrar 
o grosso das tropas que estava ao norte, sob o comando do irmão do imperador. Tinha 
que relatar-lhe tudo que acontecera com seus homens, mas tinham uma longa viagem 
pela frente ainda, e o inverno cada vez era mais cruento.

- Você voltará? – perguntou Li’ni. Era uma das poucas manhãs daquele duro 
inverno onde o sol brilhava no céu. A neve caída no dia anterior formava montes ao 
redor, brilhando com intensidade.

Honeetsu demorou em responder. Suas mãos brancas se moviam com 
habilidade na tentativa de arrumar as correias de uma bolsa, sentado sobre uma caixa 
dentro do armazém.

- Acho que não – disse por fim, sem levantar a cabeça. Li’ni tremeu. Suas mãos 
suavam e ela tentou escondê-las nas costas.

Desde o dia que contou aquela história, ele e Li’ni se encontravam escondidos 
dos olhares da gente da aldeia. Sem nenhum temor, Li’ni confessou o que sentiu quando 
o viu pela primeira vez. Honeetsu a aceitou. 

- A guerra está longe de terminar e assim como todos, posso morrer a qualquer 
momento. Não quero fazer falsas promessas – levantou a cabeça, e atrás das longas
mechas negras de cabelo que lhe tapava o rosto, seus olhos brilharam na penumbra que 
o cobria.

«A morte – pensou Li’ni fitando-o enquanto trabalhava com atenção. – nem ela 
me fará esquecer você»

- Então... nunca mais o verei? – encostou o ombro no umbral da porta. O vento 
que entrava fez a chama de uma vela ao lado de Honeetsu tremer, quase a extinguindo. 
O ruído da neve caindo pelo telhado foi a única resposta que ela obteve.

Honeetsu levantou-se com a bolsa nas mãos e foi até o outro lado do armazém, 
sumindo parcialmente em meio à escuridão. Li’ni o seguiu com o olhar; via sua silhueta 
entre as sombras. De repente tudo ficou em silêncio. Ele não se movia, e o mundo 
parecia prender a respiração. Seu peito começou a arder quando as lágrimas brotaram 
dos seus olhos, escorrendo pelo seu rosto e queimando sua alma como se dezenas de 
espadas incandescentes a atravessassem. Deu um passo a frente, receosa de espantá-lo 
com qualquer movimento, deixando que a penumbra também a cobrisse. Seu corpo 
estava gelado, mas não era pelo frio.

Honeetsu saiu das sombras de repente; silencioso. Jogou a bolsa em algum lugar 
e foi até ela.

- A guerra é um dos atos mais cruéis que já criou o ser humano, Li’ni – falou ele 
quando chegou diante dela. – Ali, ou você é aliado ou é inimigo, e se não for aliado, o 
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que lhe espera é uma vida triste; às vezes curta, outras, longa e cheia de dor. Jovens ou 
velhos morremos da maneira mais brutal que se possa imaginar em meio a gritos de 
desespero e pedidos de clemência. O único que queremos ver quando temos uma espada 
nas mãos é sua lâmina pintada com o sangue do nosso inimigo, seja mulher, homem ou 
criança. O único que queremos ouvir é o grito de dor sair de suas bocas. Numa guerra, 
não queremos só derrotar o inimigo, queremos humilhá-lo, e que todos os outros vejam
isso como um exemplo. O medo se torna respeito. Entende o que digo?

Li’ni balançou a cabeça negando, atordoada. Não sabia por que ele dizia tudo 
aquilo. Não fazia nenhum sentido.

- Não – disse. – Não sei o que quer dizer. Nunca estive numa guerra, nem vi um 
exército de perto. Aqui só nos chegam rumores. Você foi o primeiro guerreiro que vi 
diante de mim.

Honeetsu a olhava em silêncio. Seus olhos azuis brilhando com o fulgor da 
juventude e do desejo.

- Quer me acompanhar? – pediu ele sem imutar-se.
Li’ni franziu a testa.
- Acompanhar você... – as palavras saíam com dificuldade. - ... Estar numa 

guerra?
- Sim. Seguir-me. Estar ao meu lado no acampamento, dia e noite. Há muitas 

mulheres assim, que acompanham seus amantes ou maridos. Protegerei você como uma 
abelha protege sua rainha. Ao meu lado ninguém a ferirá, e o que acabo de contar-lhe só 
chegarão até você como rumores, como acontece aqui. Do meu lado você terá a chance 
de conhecer todo nosso império. Quero que quando tudo isso termine, você entre 
comigo pelos portões da capital. Chan-tow é mais magnífica diante do olhar do que 
pelas fantasiosas histórias que se contam dela. Acompanhe-me, por favor, e venha 
comigo conhecer as belas terras que formam nosso império. Seja minha amante.

«Ser sua amante...»
- Mas meus pais... Tenho que falar com meu pai – seu coração palpitava como 

nunca fizera antes, o frio não a fazia tremer, mas aquilo era outra coisa.
- Não. Não diga nada – sua voz soava tão desesperada e ao mesmo tempo tão 

suave. - Proibirão que você deixe a aldeia, pois têm medo do que desconhecem. Envie-
lhes uma carta quando estivermos a vários dias daqui. Eu mandarei um dos meus 
homens trazer essa carta. Siga-me.

Li’ni temia. Temia mais abandonar tudo que conhecia do que o incerto futuro 
que a esperava ao lado daquele jovem guerreiro, ou estar no meio de uma guerra. Mas 
aqueles olhos a hipnotizaram desde o momento que os viu, e faria qualquer coisa para 
sempre poder vê-los, inclusive deixar seus pais.

Dentro do armazém, com o calor emanando do corpo de Honeetsu diante dela, e 
o branco silêncio gelado lá fora, ela assentiu com a cabeça sem deixar de fitá-lo. Ele 
sorriu. E foi o sorriso mais bonito que ela viu em seu rosto até aquele momento.

Oito anos Li’ni passou ao lado do seu amante. Oito anos onde viu tudo que uma 
guerra pode dar de si. Viu o valor da amizade e o poder da honra dos guerreiros do 
império. Viu a força dos homens e mulheres que seguiam os exércitos. Fez amizades 
com mulheres e homens que nunca sonhou sequer em se aproximar. Riu e chorou 
muito. Viu homens, mulheres e crianças serem violados e mortos sem piedade. Andou 
sobre pedra, terra, neve, lágrimas e sangue. Bebeu vinhos, barro e o sangue de animais. 
Sofreu na solidão enquanto esperava notícias do homem que amava. Vestiu-se com 
roupas que só imaginava, e chegou a andar quase nua. Matou animais e homens para 
sobreviver. Tornou-se uma mulher em meio a guerreiros que só falavam de aço e 
sangue. E o único que a fez agüentar tudo foi seu forte amor. Apenas isso fazia ela 
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seguir em frente quando o futuro de todos era desesperador, e a qualquer momento uma 
flecha podia tirar sua vida. Onde apenas alguns passos lhes separavam de uma 
emboscada mortal. Tudo o que ele contou aquele dia dentro do armazém era verdade e 
foi real para ela. Tudo que ele também prometeu, cumpriu; exceto uma coisa.

O fim de tudo chegou. Nem o amor pôde aguentar, e o futuro, ou egoísmo, falou 
mais alto.

Foi um final que ela nunca chegou sequer a imaginar, mas que veio como 
costuma vir as aberrações de Waressu: de repente, com toda crueldade que se possa ter. 
Ele a conquistou com aquele olhar azulado. E ele a abandonou dando-lhe as costas.

Fazia muito calor naquela tarde de verão. As emboscadas, escaramuças e 
batalhas haviam acabado fazia uma semana. A efêmera sombra da paz voltava a cobrir 
todo o império graças aos homens comandados pelo irmão do imperador, Ken’atsu. No 
dia anterior fora celebrada a cerimônia de ascensão dos que batalharam para que essa 
paz voltasse às suas terras. Homens que lutaram arduamente no campo de batalha 
mostrando lealdade ao imperador, coragem aos companheiros e honra aos Deuses, agora 
seriam recompensados, ganhando linhas na página da história do império. Também 
terras, dinheiro e prestígio. Honeetsu estava entre eles.

Ereto, altivo, imponente; Honeetsu foi um dos mais vitoriados quando o próprio 
Ken’atsu entregou-lhe a espada curva de nome sarang, - arma que todo general usava -, 
exaltando sua coragem ante os inimigos e sua determinação e sábia decisão no comando 
de suas tropas. Quando chegassem à capital, todos promovidos generais sentariam na 
mesma mesa que o imperador. Uma honra que todo guerreiro ambiciona, seja jovem ou 
velho. 

Naquela mesma tarde Honeetsu recebeu uma carta vinda da capital. Seu 
semblante era de total preocupação, mas não disse a ela que mensagem tal carta trazia. 
Passou o dia todo longe de Li’ni. Quando a via pelo acampamento, esquivava-a sem 
tentar dissimular, de cabeça baixa. Li’ni não entendia o que estava acontecendo, mas 
temia descobrir.

No dia seguinte ele contou tudo a ela. Sua família lhe arranjou um casamento na 
capital com um poderoso clã ligado as concubinas do imperador. Agora que era general, 
tinha poder parar casar-se com mulheres de qualquer casta, inclusive a imperial. Quando 
voltasse à capital, seria celebrada a cerimônia. Era algo muito valioso para se recusar. E 
se ele fizesse isso, ia fazer sua família cair em desgraça. Não havia nada que fazer.

- Posso ser sua concubina – disse Li’ni em tom desesperado. – Não me 
importaria.

Honeetsu encarou-a.
«Não posso perder esses olhos - pensou ela. – Não depois de tudo que passei.»
- Apenas nosso Comandante Supremo, o Imperador, tem o direito de ter 

concubinas, Li’ni. Assim como seus irmãos. A nós, generais, capitães, ou qualquer 
homem de casta inferior, nos é proibido tê-las.

- Amante! Serei sua amante. Sei que é degradante tal palavra, mas não me 
importa. Aceitaria ser apontada nas ruas e ser rejeitada por todos por você. Aceitaria até 
ser chamada de puta.

- Não diga isso! – vociferou ele, dando um tapa no ar com o dorso da mão ao 
girar-se, diante do rosto de Li’ni. 

«Por que não me acertou? Seria um bom motivo para acabar com tudo. Não 
precisaria de mais desculpas que não quer dizer, nem de palavras vazias que eu não 
quero escutar»

– Não quero isso para você. E é impossível na minha posição atual – torceu sua 
boca, reprovando rotundamente a ideia. - Agora sou um general, Li’ni. Não posso ter tal 
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coisa. Ter uma amante seria trair não só minha futura mulher, mas também todos que 
confiaram em mim, e até meus ancestrais. Seria uma desonra maior do que qualquer 
outra. Por favor, tente entender. E nem se eu fosse um homem comum, aceitaria tal 
pedido. Só faria você sofrer. E tudo que você passou estando comigo, agora, vejo que 
foi muito sofrimento – seus ombros estavam caídos; parecia extremamente cansado. 
Nem depois de dias lutando Li’ni vira aquela expressão em seu rosto.

«Eu entendo, meu amado. Entendo muito bem. Mas não posso perdê-lo. Que os 
deuses amaldiçoem Ken’atsu por tê-lo nomeado general! Que os deuses amaldiçoem a 
todos por separar você de mim!»

A expressão de Li’ni endureceu-se.
- Sei que você me amou – começou ela. Estava sentada entre grandes almofadas 

quadradas, de diversas cores. Ele estava em pé, diante dela. – Também sei que ainda me 
ama, assim como eu o amo. Pensa que essa futura esposa faria o mesmo que eu fiz por 
você? Por acaso já a viu? Sabe quem é?

- Não – concordou ele. - Não a vi, e tampouco sei quem é; só sei seu nome – seu 
tom de voz era tão baixo. – Também a amei, Li’ni. Amamo-nos como eu jamais 
imaginei, mas agora não se trata de amor – ergueu os ombros, tentando mostrar uma 
atitude mais firme. Sob o fino tecido branco da túnica, adornada com fios de ouro, os 
músculos que ganhara nesses últimos anos eram perceptíveis.

«Não minta para si mesmo. Não diga algo que ferirá a ambos.»
- Há coisas mais importantes que o amor. Meu futuro é mais importante que esse 

amor. Servir o Imperador é mais importante que esse amor – seu braço ia de um lado a 
outro ao enumerar o que era mais importante que o amor que sentia; como se brandisse 
uma espada diante de um inimigo imaginário. E com cada gesto, parecia cortar um 
pedaço desse sentimento, seu inimigo. – E minha família é mais importante que esse 
amor. Nosso amor durou o que tinha que durar, Li’ni. Ainda amando-a ou não, agora 
acabou. Não podemos nos agarrar a isso como se fosse o único que nos salvará. Você 
deve voltar para casa. Darei a você riquezas para que viva tranquilamente. Não tente me 
seguir, por favor.

- Não! – gritou ela, levantando-se dum salto. – Não posso voltar. Meu pai, se 
ainda vive, me matará.

- Um pai não mataria sua filha por ela se apaixonar. Quando você voltar, a 
felicidade ver a filha viva ocultará qualquer rancor que tiver.

- Sim que mataria. E você sabe muito bem disso – sua voz tremia de desgosto e 
mágoa. – Saber que sua filha ainda está viva depois do que lhe fez será uma grande dor 
para ele. Conheço meu pai.

«Conhecia-o, assim como conhecia você. Por que agora você parece tão estranho 
para mim?»

- Você já é uma mulher, pense como tal, aja como tal – pediu ele dando as costas 
a ela. – Amanhã partirei. Leng-pew deixará tudo preparado para sua partida, e 
acompanhará você até a entrada de sua aldeia – deu-lhe as costas e começou a andar, 
saindo da barraca.

- Penso que um dia amei um homem que me jurou amor eterno – falou Li’ni
fitando suas costas. – Um homem pelo qual abandonei meus pais, minha juventude, e 
meu eu. Alguém que prometeu entrar em Chan-tow ao meu lado, como dois amantes.

Honeetsu parou na entrada. Afastou o pano para deixar a luz entrar. Os raios do 
sol refletiam nos fios dourados bordados no seu ombro, na cauda do dragão que rugia 
no seu peito, refletindo debilmente nas escuras paredes de pano dentro da barraca. Li’ni 
não via seu rosto, mas sabia que sua expressão era de dor.

- Também fui um garoto que acreditava em sentimentos que nublavam minha 
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mente – respondeu ele com a voz quebrada. – e disse coisas sem pensar. Estando vivo, 
sempre se pode corrigir os erros do passado, Li’ni, por mais tarde que pareça. Tentarei 
corrigir os meus. Você... faça o mesmo. É o último que lhe peço.

O estalido de um trovão fez a parteira voltar de suas lembranças. As lágrimas
ainda escorriam por seu rosto, limpando alma e sangue. O bebê chorava. Berrava.

- Senhora – falou Ni se aproximando ao ver que a anciã não se movia, 
transformada numa estátua. – Tudo bem, senhora? – tocou-lhe o ombro com delicadeza. 

Do lado de fora o marido de Ya’na começou a gritar, querendo saber se sua 
mulher estava bem.

O toque de Ni fez Li’ni girar a cabeça para olhá-la. A ajudante levou as mãos à
boca, assustada ao contemplar, por um piscar de olhos, o rosto de uma jovem e bela 
mulher.

- Por que me olha com esses olhos arregalados, Ni? – perguntou a anciã vendo a 
expressão de espanto em sua cara. Colocou o bebê sobre a mesinha e começou a limpá-
lo com suavidade. – Apesar de ter feito isso centenas de vezes, ainda choro ao ver uma 
criança nascer.

- Na... nada, senhora. É que acho... que estou vendo coisas – inclinou a cabeça, 
aturdida pelo que acabava de ver.

- Então deixe de ver coisas e me ajude. Já fez o que falei? – sua voz era a mesma 
de sempre; autoritária.

- Sim. Já dei o leite de Amapola para a mãe. Parece que a dor diminuiu.
- Bem. Agora saia e tranqüilize o pai. Desse jeito ele estará sem voz ao ver sua 

filha pela primeira vez. Logo ele poderá ver as duas.
Ni assentiu com a cabeça e saiu, fechando rapidamente a porta atrás de si.
Li’ni parou de limpar o bebê e o observou. Ainda chorava, mas parecia mais 

tranqüilo. Sua pele era tão branca como a neve que caia nas regiões do nordeste.
- Bem-vindo ao meu lado de novo. – disse ela tentando sorrir sobre as lágrimas 

que voltavam a cair. – Por que demorou tanto em voltar? Já estou tão velha... – enrolou 
a recém-nascida nos panos. Pouco a pouco ela foi deixando de chorar, acalmando-se e 
olhando tudo ao ser redor com curiosidade. 

Ya’na gemeu.
- Onde está minha filha? – perguntou tentando se virar para poder vê-las. Uma 

aguda dor a fez queixar-se.
- Não se mexa – pediu a anciã. – Aqui está sua filha. «Aqui está meu amado, e 

novamente o deixo ir aos braços de outra.» E colocou o bebê nos braços da mãe. Ao 
pegá-la Ya’na esboçou um enorme sorriso de criança.

«Ainda é uma criança» pensou Li’ni com carinho.
- Qual será seu nome?
Ya’na, admirada com aquela pequena criatura nos braços, demorou a responder. 

Mas quando se girou e encarou Li’ni, seus olhos castanhos brilhavam de forma 
estranha. Uma forte chama dentro dela produzia aquele intenso brilho.

- Rhalél – foi sua resposta.
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